REGULAMENTO DA II MOSTRA DE EXTENSÃO UNICNEC
Art. 1º – A II Mostra de Extensão do Centro Universitário Cenecista de Osório, que
acontece no dia 15 de maio de 2018 (terça-feira), constitui-se em um espaço para a
socialização de atividades e eventos de extensão desenvolvidos no âmbito do
Programa de Extensão do UNICNEC.
Art. 2º – A modalidade de participação na II Mostra de Extensão constitui-se em
participação com inscrição para apresentação de trabalhos na modalidade pôster,
com resultados parciais de projetos de extensão em andamento ou já concluídos,
abrangendo o período de 2017 a 2018/1.
Art. 3º - Os trabalhos deverão ser submetidos pelos executores ou participantes
dos projetos de extensão aos seus respectivos coordenadores, e estes deverão
encaminhar para o e-mail do NEPE (1905.apoioextensao@cnec.br), aos cuidados
de Jaiane Pinheiro da Silva.
Parágrafo único: Os trabalhos submetidos deverão atender a uma das seguintes
linhas temáticas, em consonância com as políticas de extensão estabelecidas pelo
PPI do UNICNEC:
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento;
Cuidado e Promoção da Saúde;
Sustentabilidade Socioambiental;
Empreendedorismo e Desenvolvimento Local;
Responsabilidade Social, Direito e Sociedade;
Educação, Cultura e Formação de Professores.
Art. 4º - As normas para apresentação de trabalhos estão contempladas no
documento que acompanha o presente regulamento, identificado como Anexo I.
Art. 5º - Serão fornecidos atestados aos participantes que submeterem e
apresentarem os trabalhos no evento.
Art. 6º - Não serão fornecidos atestados de participação e orientação para autores
cujos nomes não constarem nos trabalhos.
Art. 7º - O Regulamento e a Programação completa do evento serão
disponibilizados no site http://unicnecosorio.cnec.br/mostra-de-extensao/

ANEXO I
NORMAS PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
1. DA INSCRIÇÃO:
1. 1. Todos os trabalhos deverão ser submetidos impreterivelmente até o dia 02 de
maio de 2018 pelas Coordenações de Cursos, via e-mail (vide Art. 3º). Não serão
validados trabalhos enviados posteriormente.
a) A relação dos trabalhos aceitos será divulgada, no site do UNICNEC, no dia 04 de
maio de 2018.
1.2. O texto do resumo deverá ser redigido em parágrafo único, contendo título do
projeto, objetivos gerais alcançados, fundamentação teórica, metodologia,
resultados parciais e/ou finais, bem como três palavras-chave.
1.3. O texto do resumo, sem contar título e autores, deverá ter entre 400 e 500
palavras, fonte Arial, tamanho 12.

2. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO EVENTO
2.1 Pôster
2.1.1 A apresentação gráfica/visual do pôster poderá conter textos e
ilustrações, como fotografias, figuras, tabelas e desenhos. É
obrigatória a utilização do cabeçalho padrão da II Mostra de
Extensão.
2.1.2 O pôster deverá conter: título do projeto, docentes, discentes
e/ou outros participantes envolvidos, cursos envolvidos,
período, local de realização, resumo do projeto, com objetivos,
fundamentação teórica e metodologia, resultados parciais e/ou
finais.
2.1.3 As dimensões do pôster deverão ser de 60 cm de largura e
altura de 110 cm, conforme modelo disponível no site.
2.1.4 O pôster deverá ficar exposto nos turnos da noite do dia
15/05/2018, na área de convivência da Instituição. No horário
determinado, o(s) autor(es) deverão estar presente(s) para
apresentação aos visitantes.

2.1.5 Os pôsteres de alunos da EAD poderão ser expostos de maneira
virtual.
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